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Nickel Mountain Resources AB (publ) 

Bokslutskommuniké 2016 
 

 

 

Översikt perioden oktober till december 2016 – moderbolaget  

 Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr  

 Rörelseresultatet uppgick till -302 Tkr 

 Resultatet efter skatt uppgick till -302 Tkr  

 Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr  

 

 

Översikt perioden januari till december 2016 – koncernen 

 Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr  

 Rörelseresultatet uppgick till -1 277 Tkr 

 Resultatet efter skatt uppgick till -1 279 Tkr  

 Resultatet per aktie uppgick till -0,04 kr  

 

 

 

 

Nickel Mountain Resources i korthet 

Nickel Mountain Resources AB är ett publikt bolag listat på NGM Nordic MTF 

sedan 16 december 2016. Kortnamn för aktien är NICK MTF. ISIN-kod: 

SE0002214528.  

 

Nickel Mountain Resources främsta syfte är att driva och utveckla Europas 

största outnyttjade nickelfyndighet Rönnbäcken i Storumans kommun i 

Västerbotten. Rönnbäcken har potential att producera 26 000 ton nickel per år 

under 20 års tid. Målet är att vara ett ledande svenskt 

mineralprospekteringsbolag. Helägda dotterbolaget Nickel Mountain AB 

bedriver prospektering efter nickel och guld i Västerbotten med flera intressanta 

fyndigheter i portföljen.  

 

 

VD-kommentar 

Bästa aktieägare, 

Under 2016 har Nickel Mountain Resources tagit flera viktiga steg framåt, de 

främsta torde vara att vi har både genomfört en nyemission och börsintroducerat 

bolaget på Nordic Growth Markets MTF-lista.  
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Vi har jobbat vidare med att marknadsföra Rönnbäckens nickelprojekt och vi har 

påbörjat arbetet med att diversifiera vår affärsportfölj genom att skaffa två nya 

undersökningstillstånd, Orrbäckens nickeluppslag och Kattisavans guldprojekt.  

 

Hur framgångsrika vi än blir med dessa nya projekt så är och förblir Rönnbäcken 

vårt huvudprojekt, under åren har det lagts ner drygt 100 miljoner kronor på bland 

annat prospektering, utvärdering, anrikningsförsök, miljö- och logistikstudier samt 

socioekonomiska konsekvenser vid eventuell etablering av en gruva.  

 

Som ni vet har Bergsstaten beviljat tre bearbetningskoncessioner för Rönnbäcken vilket 

är ett viktigt steg på vägen mot en eventuell gruvstart, bearbetningskoncessionerna är 

ännu viktigare idag när praxis för beviljande av bearbetningskoncessioner har ändrats i 

och med högsta förvaltningsdomstolens dom gällande Norra Kärr. En viktig parameter 

vid värderingen av projektet är givetvis framtida metallpriser - att framgångsrikt driva en 

gruva i Rönnbäcken kräver nickelpriser som ligger en god bit över dagens nivåer. Oavsett 

dagens prisnivå har projektet på grund av sin storlek ett strategiskt värde och är av inte 

minst denna anledning internationellt uppmärksammat bland världens nickelproducenter. 

 

 

Göteborg i februari 2017 

Johan Sjöberg 

 

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 

Efter beslut av styrelsen i Nickel Mountain Resources AB (publ) genomfördes i 

oktober 2016 en nyemission i form av en till fullo garanterad spridningsemission 

omfattande 13 000 000 aktier som tillförde bolaget 5 200 000 kr före 

emissionskostnader. Samtidigt gjordes en riktad emission om 2 860 000 aktier 

till garanter och finansiell rådgivare. Därmed kunde merparten av kostnader och 

arvoden för nyemissionen kvittas mot aktier. Båda emissionerna gjordes till 

kursen 0,40 kr.  

 

Styrelsen ansökte inför emissionen om listning på marknadsplatsen NGM 

Nordic MTF med avsikt att påbörja handel i bolagets aktier under andra halvan 

av december 2016. Nordic Growth Market (NGM-börsen) godkände efter 

genomförd emission bolagets ansökan om listning. Första handelsdag var den 

16 december 2016.  

 

Händelser under året 

Ett nytt ägarförhållande uppstod runt årsskiftet 2015/2016. Nickel Mountain 

Resources AB (publ) ägdes fram till den 31 december 2015 till 99,6 procent av det 

publika svenska bolaget Nickel Mountain Group AB, numera namnändrat till 

Axactor. På överlåtelsedagen tillträdde AktieTorgs-listade Archelon AB (publ) som 

ny ägare till denna aktiepost.  

 

Nickel Mountain Resources AB har ett helägt dotterbolag, Nickel Mountain AB, 

som bedriver prospektering efter nickel och guld i Västerbotten. Under 2016 



3 

 
Nickel Mountain Resources AB  •  Södra Allégatan 13  •  413 01 Göteborg  

Tel 031-13 11 90  •  info@nickelmountain.se  •  www.nickelmountain.se 

beviljades två nya undersökningstillstånd, Orrbäcken nr 4 i Skellefteå kommun 

samt Kattisavan nr 4 i Lycksele kommun. Tre undersökningstillstånd vid 

Rönnbäcken upphörde att gälla under fjärde kvartalet.  

 

Rönnbäcken 

Nickel Mountain AB äger nickelprojektet Rönnbäcken i Storumans kommun i 

Västerbotten. Rönnbäcken är Europas största outnyttjade nickelförekomst och 

består av tre definierade fyndigheter med en sammantagen mineraltillgång 

överstigande 668 miljoner ton med 0,1 procent nickel i sulfidfas. Omfattande 

prospekteringsarbete och tekniska studier har gjorts under de senaste tio åren vilket 

resulterat i en god kunskap om fyndigheternas egenskaper och potential.  

 

Fyndigheterna har beviljats bearbetningskoncession av regeringen och är giltiga i 

25 år. Rönnbäcken K nr 1 och 2 är giltiga till år 2035 och Rönnbäcken K nr 3 till 

år 2037. Koncessionernas sammanlagda areal uppgår till 389 hektar.  

 

Mer information om Nickel Mountain Resources och Rönnbäcken finns på bolagets 

hemsida www.nickelmountain.se 

 

Väsentliga händelser efter årets utgång 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång. 

 

Övrig information 

Investeringar 

Dotterbolaget Nickel Mountain AB har under 2016 gjort investeringar om 98 Tkr i 

undersökningstillstånd och geodata. 

 

Kommentarer till räkenskaperna 

Vid årsskiftet innehade Nickel Mountain Resources aktier i två andra bolag, Nordic 

Iron Ore AB och Leading Edge Materials Corporation, tidigare Tasman Metals Ltd. 

Aktieinnehavet i Nordic Iron Ore uppgår till 280 000 aktier och innehavet i Leading 

Edge Materials Corporation till 9 436 aktier. Dessa aktieposter är kvarvarande efter 

affärer som gjordes av tidigare IGE Nordic AB. Utöver detta äger Nickel Mountain 

Resources AB även en andel av koppar-zinkförekomsten Norra Norrliden i 

Västerbottens län.  

 

Koncernens och moderbolagets ekonomiska ställning framgår av efterföljande resultat- 

och balansräkningar. För huvuddelen av året 2015 ingick Nickel Mountain Resources AB 

och Nickel Mountain AB i koncernen Nickel Mountain Group AB. Någon 

koncernresultaträkning för underkoncernen gjordes då inte. Koncernförhållandet 

ändrades i och med Archelon ABs förvärv av Nickel Mountain Resources AB i december 

2015. Under fjärde kvartalet 2016 upphörde Archelon AB att vara koncernmoderbolag. 

Jämförelsetal på koncernnivå är därför ej rättvisande och i stället redovisas jämförelsetal 

för moderbolaget. 

http://www.nickelmountain.se/
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Transaktioner med närstående 

Av kostnadsbesparingsskäl är mycket av ekonomisk administration outsourcad till 

Archelon AB. För det betalar Nickel Mountain Resources en månatlig 

administrationsavgift. För räkenskapsåret 2016 har totalt 50 000 kr betalats till Archelon 

enligt detta avtal. 
 

 

Aktien och antal ägare 

Antal utestående aktier uppgår till 42 676 042 st. Enligt Euroclears sammanställning 

hade bolaget 363 registrerade aktieägare vid årets slut.  

 

Anställda 

I organisationen finns en heltidsanställd person. Resurser i form av tekniska och 

administrativa tjänster tillhandahålls av huvudägaren Archelon AB på armlängds 

avstånd. Projektanställd fältpersonal anställs vid behov under sommarhalvåret. 

Geologiska tjänster, till exempel borrning, geofysiska mätningar och kemiska 

analyser av jord- och bergprover utförs av konsulter, entreprenörer och certifierade 

laboratorier.  

 

Framtida utveckling 

Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella 

råvarubaserade tillgångar. Arbetet bedrivs antingen direkt i moderbolaget eller via 

dotterbolaget Nickel Mountain AB. Nickelprojekten, med fokus på Rönnbäcken, 

kombinerat med prospekteringsverksamheten bedöms av styrelsen på kort till 

medellång sikt ha förutsättningar att ge en fortsatt positiv utveckling för bolaget.  

 

Tecken på global ekonomisk återhämtning har haft en viss positiv inverkan på 

metallpriserna under året. Stigande metallpriser i allmänhet, där priset på nickel i 

synnerhet, höjer förväntningarna på en positiv värdeutveckling i Nickel Mountain 

Resources och Rönnbäcken-projektet.  

 

Miljö  

Bolaget följer en policy för effektiv, miljövänlig energi-, mark- och 

materialanvändning inom koncernens alla verksamhetsområden. De främsta 

miljöeffekterna av verksamheten är mark- och energianvändning samt 

avfallshantering. För närvarande bedrivs ingen tillståndspliktig verksamhet. Det finns 

dock en hel rad lagar och föreskrifter på miljöområdet som Bolaget måste följa.  
 

Årsstämma 2016 

Årsstämma för räkenskapsåret 2015 hölls i Stockholm den 10 maj 2016. Resultat- 

och balansräkning fastställdes enligt framlagd årsredovisning. Stämman omvalde 

Patric Perenius (ordförande), Tore Hallberg och My Simonsson till ordinarie 

styrelseledamöter samt nyvalde Torbjörn Ranta till ordinarie styrelseledamot. Carl 
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Magnus Kollberg valdes till bolagets revisor. Årsredovisningar och kallelser till 

bolagsstämmor är publicerade på bolagets hemsida www.nickelmountain.se 

 

Årsstämma 2017 

Årsstämman planeras äga rum torsdagen den 8 juni 2017 i Göteborg. Klockslag och 

plats meddelas senare. Årsredovisning för 2016 publiceras på bolagets hemsida 

senast tre veckor före stämman. Årsredovisningen kommer även att hållas tillgänglig 

i tryckt format på bolagets kontor i Göteborg och skickas med post till de aktieägare 

som önskar få den hemsänd.  

 

Utdelning  

Styrelsen avser föreslå kommande årsstämma att ingen vinstutdelning lämnas för 

räkenskapsåret 2016.  

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Verksamheten måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter 

som bolag aktiva inom prospekteringsbranschen ofta ställs inför. Branschen är 

kapitalkrävande och innebär att ytterligare finansiering kan komma att krävas för en 

gynnsam utveckling av bolaget och verksamheten. En osäkerhetsfaktor är nickelprisets 

utveckling, eftersom detta har en stor inverkan på värderingen av Rönnbäcken-

fyndigheten och därmed hela bolaget.  

 

Den del av verksamheten som är inriktad på prospektering befinner sig i ett tidigt 

utvecklingsskede. Indikationer på förekomster av olika metaller har konstaterats på flera 

ställen men den kommersiella potentialen har ännu inte kunnat fastställas. Trots att 

insamlade data fortlöpande analyseras och utvärderas noggrant finns alltid risken att 

positiva resultat uteblir.  

 

Malmprospektering är till sin natur en högriskverksamhet, där endast ett fåtal 

undersökta områden har kommersiell potential och innebär därför en betydande 

ekonomisk risk.  

 

Redovisningsprinciper 

Nickel Mountain Resources AB (publ) tillämpar från och med 2014 

årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid 

upprättandet av finansiella rapporter.  

 

Kommande rapporttillfällen 

Delårsrapport avseende första kvartalet lämnas torsdagen den 24 maj 2017. 

Delårsrapport avseende andra kvartalet lämnas torsdagen den 23 augusti 2017. 

Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 22 november 2017. 

Bokslutskommuniké för 2017 lämnas torsdagen den 21 februari 2018. 

 

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras på Nordic Growth Markets hemsida 

www.ngm.se. Se även www.nickelmountain.se 

http://se.nickelmountain.se/
http://www.ngm.se/
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Granskningsrapport 

Denna bokslutsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning. 

 

 

 

Göteborg den 24 februari 2017 

Nickel Mountain Resources AB (publ) 

Styrelsen 

 

För ytterligare information kontakta VD Johan Sjöberg. 

Telefon: 0708 341432, 031-131190 

E-post:  johan.sjoberg@nickelmountain.se 

 

 

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig 

att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades 

genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017. 
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Resultaträkning – koncernen 

Jämförelsetal för året 2015 avser moderbolaget 

 

 
2016-01-01 - 

2016-12-31 

2015-01-01 - 

2015-12-31 
 

   Övriga rörelseintäkter 0 40 

 

0 40 

   Rörelsens kostnader 
  Råvaror och förnödenheter -165 0 

Övriga externa kostnader -573 -252 

Personalkostnader -402 0 

Av- och nedskrivningar av 

materiella och immateriella 

anläggningstillgångar -137 -612 

   Summa rörelsens kostnader -1 277 -864 

   Rörelseresultat -1 277 -824 

   Resultat från finansiella 

poster 

  Resultat från andelar i 

koncernföretag 0 -96 857 

Övriga ränteintäkter och 

liknande resultatposter 1 1 

Räntekostnader och liknande 

resultatposter -3 -1 

   Summa resultat från 

finansiella poster -2 -96 857 

   Resultat efter finansiella 

poster -1 279 -97 681 

   Årets resultat -1 279 -97 681 
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Balansräkning – koncernen 

Jämförelsetal för året 2015 avser moderbolaget 

 

Tillgångar 2016-12-31 2015-12-31 

   Anläggningstillgångar 

  Immateriella anläggningstillgångar 
  Koncessioner 10 098 0 

   Materiella anläggningstillgångar 

  Inventarier, verktyg och 

installationer 278 0 

   Finansiella anläggningstillgångar 

  Andelar i koncernföretag 0 10 100 

Andra långfristiga 

värdepappersinnehav 359 359 

Andra långfristiga fordringar 31 31 

   Summa anläggningstillgångar 10 766 10 490 

   Omsättningstillgångar 

  Kortfristiga fordringar 

  Aktuell Skattefordran 103 0 

Övriga kortfristiga fordringar 189 88 

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 29 0 

   Kassa och bank 3 676 77 

   Summa omsättningstillgångar 3 997 165 

   SUMMA TILLGÅNGAR 14 763 10 655 
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EGET KAPITAL OCH 

SKULDER 2016-12-31 2015-12-31 

   Eget kapital 
  

   Bundet eget kapital 

  Aktiekapital 4 268 2 682 

 

4 268 2 682 

Fritt eget kapital 

  Balanserad vinst eller förlust 11 469 105 577 

Årets resultat -1 279 -97 681 

Summa Fritt Eget Kapital 10 190 7 896 

   Summa eget kapital 14 458 10 578 

 

Långfristiga skulder 

Övriga skulder 77 0 

 

Kortfristiga skulder 

  Leverantörsskulder 93 15 

Övriga kortfristiga skulder 42 0 

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 93 62 

   Summa kortfristiga skulder 228 77 

   SUMMA EGET KAPITAL OCH 

SKULDER 14 763 10 655 

   

   Ställda säkerheter 31 31 

   Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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Resultaträkning – moderbolaget 

 
2016-01-01 - 

2016-12-31 

2016-10-01 - 

2016-12-31 

2015-01-01 - 

2015-12-31 Tkr 

    Övriga rörelseintäkter 0 0 40 

 

0 0 40 

    Rörelsens kostnader 

   Övriga externa kostnader -511 -165 -252 

Personalkostnader -402 -137 - 

Av- och nedskrivningar av materiella 

och immateriella 

anläggningstillgångar - - -612 

    Summa rörelsens kostnader -913 -302 -864 

    Rörelseresultat -913 -302 -824 

    Resultat från finansiella poster 

   Resultat från andelar i koncernföretag - - -96 857 

Övriga ränteintäkter och liknande 

resultatposter 1 0 1 

Räntekostnader och liknande 

resultatposter -2 0 -1 

    Summa resultat från finansiella 

poster -1 0 -96 857 

    Resultat efter finansiella poster -914 -302 -97 681 

    Årets resultat -914 -302 -97 681 
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Balansräkning – moderbolaget 

TILLGÅNGAR 2016-12-31 2015-12-31 

   Finansiella anläggningstillgångar 
  Andelar i koncernföretag 10 100 10 100 

Andra långfristiga 

värdepappersinnehav 359 359 

Fordringar hos koncernföretag 250 - 

Andra långfristiga fordringar 31 31 

   Summa anläggningstillgångar 10 740 10 490 

   Omsättningstillgångar 

  Kortfristiga fordringar 

  Fordringar hos koncernföretag 9 0 

Aktuell skattefordran 82 0 

Övriga kortfristiga fordringar 171 88 

Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 27 - 

   Kassa och bank 3 673 77 

   Summa omsättningstillgångar 3 962 165 

   SUMMA TILLGÅNGAR 14 702 10 655 
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Balansräkning – moderbolaget 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2016-12-31 2015-12-31 

   Eget kapital 
  

   Bundet eget kapital 

  Aktiekapital 4 268 2 682 

 

4 268 2 682 

Fritt eget kapital 

  Balanserad vinst eller förlust 11 145 105 577 

Årets resultat -914 -97 681 

Summa fritt eget kapital 10 231 7 896 

   Summa eget kapital 14 499 10 578 

 

Långfristiga skulder 

Övriga skulder 19 

  

Kortfristiga skulder 

  Skulder till koncernföretag 0 - 

Leverantörsskulder 84 15 

Övriga kortfristiga skulder 50 - 

Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 68 62 

   Summa kortfristiga skulder 184 77 

   SUMMA EGET KAPITAL OCH 

SKULDER 14 702 10 655 

   

   Ställda säkerheter 31 31 

   Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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Förändring eget kapital – moderbolaget 

Tkr 2016-01-01 - 

2016-12-31 

2015-01-01 - 

2015-12-31 

 

   Eget kapital vid periodens ingång 10 578 43 473 

Aktieägartillskott 0 64 786 

Kontantemission 4 835 0 

Periodens resultat -914 -97 681 

 

    

Eget kapital vid periodens utgång 14 499 10 578 
 

Kassaflödesanalys – moderbolaget 

Tkr 2016 2015 

   Den löpande verksamheten 

  Periodens rörelseresultat -913 -824 

Justering för poster som inte ingår i 

kassaflödet 0 2 125 

Erlagd ränta -2 -1 

 

-915 1 300 

   Förändring av rörelsefordringar -200 -48 

Förändring av rörelseskulder 107 -1 255 

   Kassaflöden från den löpande 

verksamheten -1008 -3 

   Investeringsverksamheten 

  Placeringar i övriga finansiella 

anläggningstillgångar -250 0 

Kassaflöden från 

investeringsverksamheten -250 0 

Finansieringsverksamheten 

  Nyemission 4 835 0 

Upptagna lån 19 0 

 

Kassaflöden från 

finansieringsverksamheten 4 854 0 

   Årets kassaflöde 3 596 -3 

   Likvida medel vid periodens början 77 80 

Likvida medel vid periodens slut 3 673 77 
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Nyckeltal och aktiedata – moderbolaget 
 

 

2016 2015 

   Genomsnittligt eget kapital (Tkr) 12 539     27 023     

Genomsnittligt totalt kapital (Tkr) 12 679     59 367     

  

  Räntabilitet på eget kapital (%) -7 -361 

Räntabilitet på totalt kapital (%) -7 -1 

Soliditet (%) 98 99 

Resultat per aktie (kr) -0,03     -3,64     

Eget kapital per aktie (kr) 0,34 0,39 

Kassalikviditet (%) 2 153 215 

   Totalt antal aktier 42 676 042     26 816 042     

Genomsnittligt antal aktier 29 459 375     26 816 042     

 

 
 

Nyckeltalsdefinitioner 

Räntabilitet på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt totalt kapital. 

Räntabilitet på eget kapital: Nettoresultat enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt eget kapital. 

Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutning. 

Resultat per aktie: Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier. 

Eget kapital per aktie: Eget kapital i relation till antal aktier på balansdagen. 

Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exklusive lager i förhållande till kortfristiga skulder. 

 

 


